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 چکیده

ها قرار گرفته است. در ی اخیر مورد توجه زیادی از سوی دولتها هصنعت گردشگری به دلیل درآمدزایی و ایجاد اشتغال در ده

ترین جاذبه عصر های مناطق عشایری که به دیدنیاندازچشمعنوان فرصتی نوین به بیان و معرفی به، گردشگری عشایریاین بین 

های بوم گردی  ها و ظرفیت با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش ضمن ارزیابی پتانسیل .پردازدمی، اندتکنولوژی لقب گرفته

نطقه شناسایی شدند. پژوهش ها برای توسعه اکوکمپ های عشایری در این ممناسبترین مکان، در دهستان وردشت شهرستان سمیرم

ترکیبی از نوع پیمایشی و اسنادی ، ها هاشد. شیوه گردآوری دادب میتحلیلی -توصیفی، حاضر ماهیت کاربردی دارد و به لحاظ روش

رای ترین مکان به کار گرفته شد. بنامه نیز برای شناسایی مناسبپرسش 01سنجی و  نامه برای امکانپرسش 52باشد. بر این اساس می

در  AHPن مکان های توسعه اکوکمپ های عشایری از تکنیک تری و برای انتخاب مناسب SWOTپتانسیل سنجی از تکنیک 

استراتژی تهاجمی ، دهد که برای توسعه بوم گردی در منطقه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می GISمحیط 

های چهارگانه است یعنی در منطقه باید نقاط قوت و فرصت را به حداکثر رساند. با  تراتژیدارای برتری نسبی در مقایسه با سایر اس

، ها برای توسعه اکوکمپ عشایری در این دهستان ترین مکانمناسب AHPتوجه به معیارهای انتخاب شده براساس روش 

فتح ، کنده قبرستان، حیدر آباد، اکا آباد علیاک، علی آباد، کاسنگان سفلی، حسین آباد، گردنه خاکی، ورق، دوئیروستاهای تنگ

، شوره چمن، حاجی آباد، نرمه، سولک، دره، دزبان، هفتجان، دولت قرین علیا، صادق آباد، جالل آباد، مالقلی، آبادنصرت، آباد

 اشند. ب می، مزرعه میل و رباط، کن علیاگل، کن سفلیگل، قاپاقلو، مزرعه سورد، دیزیجان
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 مقدمه

کند. می ایفاء انسانی جوامع اقتصادي يتوسعه در مهمی نقش، اقتصادي پویاي هايفعالیت از یكی عنوان به گردشگري

و  است)نصرالهی تأثیرگذار اقتصادي کالن هايشاخص دیگر و اشتغال، ارزي منابع، ملی درآمد بر گردشگري گسترش

مجموع درآمد حاصل از صادرات ایجاد شده توسط گردشگري بین المللی به ، 3770(. در سال 70: 7030، همكاران

از کل  0از صادرات جهان در بخش خدمات و % 07میلیارد دالر رسید. سهم گردشگري بین المللی % 747.3رکورد 

یص داده شده است. گردشگري به عنوان یک صادرات که به هر دو کشورهاي اقتصادي توسعه یافته و نوظهور تخص

، مواد شیمیایی و مواد غذایی دارد )مصطفوي و همكاران، در جهان رتبه چهارم را پس از سوخت، مقوله صادراتی

بوم گردي به عنوان یكی از ابعاد گردشگري است و در برگیرنده استراتژي پشتیبانی از جوامع ، (. در این راستا7037

حفاظت از مناطق  تواند به توسعه اقتصادي و و ایجاد درآمد از مناطق حفاظت شده است و می محلی براي حفاظت

توان به عنوان ابزاري براي حفاظت از در حالت کلی بوم گردي را می. (Das et al,2015:4)کند حفاظت شده کمک 

گردشگري  .(Jones,2005:303)حیات وحش همراه با توسعه اقتصادي به ویژه در کشورهاي در حال توسعه نامید

هاي بوم گردي در جهان مطرح گردیده است)قنبري و عشایري نیز در چند سال گذشته به عنوان یكی از زیرشاخه

نوع ، چشم اندازهاي زیبا و بدیع، هاي مختلف و متنوع محیطی (. در این میان جاذبه770: 7030، همكاران

 تواند داراي جایگاهاجتماعی و اقتصادي عشایر می، هنري، فرهنگیهاي  جاذبه، صنایع دستی و تولیدي، زندگی)کوچ(

در کشور ما نیز جامعه عشایري به عنوان  (.750: 7033، اي جهت جذب گردشگران باشد)خاکپور و همكاران ویژه

هاي خاص معیشتی و فرهنگی  جامعه سوم در کنار جوامع شهري و روستایی مطرح گردیده است که به دلیل ویژگی

اي از بوم گردي تحت و زیرشاخهکوچندگی را به دنبال داشته است و عمالً از دو جامعه دیگر متمایز شده استخود

هاي بوم اما در ایران همانند دیگر بخش (..700:703، )تقیلو و همكارانعنوان اکوتوریسم عشایري شكل گرفته است

ن در حالی است که با توجه به غناي موجود در ای، گردي آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است

هاي زیادي در زمینه گردشگري عشایري دست یافت )قنبري و تواند به موفقیتهاي فرهنگی و طبیعی میزمینه

مناطق  چه بهتر شناسایی هر ، (. یكی از راهكارها براي گسترش صنعت بوم گردي عشایري770: 7030، همكاران

سنجی این مناطق به  ریزي دقیق براي امكان گردشگري طبیعت را دارند و همچنین برنامهمختلفی است که استعداد 

هاي مختلف و امكانات زیربنایی براي آنهاست )مخفی و لحاظ قدرت جذب اکوتوریست و ایجاد گردشگاه

این منطقه از  هاي زاگرس قرار گرفته است. شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان و در کوه(. 7037:37، همكاران

هاي طبیعی و آب و  هاي گذشته به عنوان یک مكان ییالقی و خوش آب و هوا شناخته شده و با داشتن جاذبه زمان

دهستان وردشت در شمال شهرستان  (.33: 7033، مناسب توانایی زیادي در جذب گردشگر دارد)گندمكارهواي 

هاي بوم گردي منطقه  وم توجه به جامعه عشایري و توان. لزهاي زاگرس قرا گرفته است سمیرم در میان رشته کوه

واند به ت میاي شود. ایجاد اکوکمپ و توسعه آن  موجب شده است که به این بخش از شهرستان سمیرم توجه ویژه

هایی که توسعه جوامع محلی و عشایر کمک کند و موجب رشد اقتصادي منطقه گردد. در ادامه به تعدادي از پژوهش

 گردد:گردشگري عشایري به انجام رسیده است اشاره می در زمینه
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سنجی بوم گردي در تایوان پرداختند. نتایج نشان داد  اي به بررسی مقدماتی امكان ( در مقاله3770کرور و همكاران)

مشارکت و ، که اکثریت گردشگران از بوم گردي استقبال کردند. به منظور موفقیت توسعه این فعالیت پرسود

 دست آید.  هاي غیر دولتی باید به دولت و سازمان، بین سهامداران همكاري

هاي اقامتی سازگار با محیط زیست)اکوکمپ( در توسعه  ( در پژوهشی به بررسی نقش کمپ7030معزکریمی)

آباد( پرداخت. نتایج بدست آمده حاکی از این است که  اقتصادي جامعه محلی)مطالعه موردي: اکوکمپ کویري متین

 . آباد بر توسعه اقتصادي جامعه محلی تأثیر مثبت داشته است مپ کویري متیناکوک

هاي تفریحی توریستی در  ریزي کمپ سنجی ایجاد و برنامه امكاناي با عنوان  ( در مقاله.703مردانی و همكاران)

، دشگريتوسعه گر، اصول طراحی پایدار -طرح راهبردي کمپ توریستی تفریحی با هدف رعایت منطقه کوهسار

 طراحی و ارایه طرح بخشی صورت پذیرفت. ، ارتقا کیفیت محیطی و در نهایت با انتخاب گزینه بهینه

Marin-Pantelescu (3775در پژوهشی به بررسی چشم )  انداز کمپینگ گردشگري در رومانی پرداخت و به این

 . فراهم خواهد کرد افزوده براي همه ذینفعان درگیر در بخش گردشگري را نتیجه رسید که ارزش

De Lima ( به بررسی اثرات کارآفرینی ناشی از بوم گردي بر توانمندسازي جوامع محلی در 3770و همكاران )

 امكان کارآفرینی بوم گردي طریق از فقط محلی اجتماعات تقویت که داد نشان مطالعه ساوانا برزیل پرداختند. این

 گردد.می ایجاد الزم هاي مشوق است اندک پولی و منابع مالی میزان هک محلی مناطق در طریق این از و است پذیر

با  شهداد در کویر پایدار توسعه راهبردي ریزي هبرنام و ( در پژوهشی به مدیریت7030پور ریحان و همكاران )کریم

در بخش  ها و محاسبات نمایانگر آن است که این منطقه نتایج حاصل از بررسی گردشگري پرداختند. بر تاکید

گردشگري در محیط خارجی با فرصت و در محیط داخلی با قدرت روبرو است. بنابراین این قابلیت بسیار باالیی را 

 .هاي گردشگري خود براي تبدیل شدن به یک مقصد گردشگري توسعه یافته دارد جهت توسعه و ارتقاي ظرفیت

گردي  نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم سنجش نگرش مردم نسبت به( به بررسی 7030لطیفی و همكاران )

بین توسعه کارآفرینی اکوتوریستی و میزان آموزش  آزمونبر اساس نتایج پرداختند.  بیابانی خور و بیابانک در منطقه

، وان اذعان داشت که با افزایش میزان آموزش و آگاهیت میوجود دارد و  و آگاهی رابطه معنادار و همبستگی مثبت

 .ندک میکارآفرینی اکوتوریستی نیز در منطقه مورد نظر توسعه و افزایش پیدا میزان 

، راهبردي توسعه پایدار بوم گردي با رویكرد آمایش سرزمین ریزي هوان گفت؛ در برنامت می بندي در یک جمع

ضعف -تو بررسی و تحلیل نقاط قو، سنجش توان اکولوژیكی به عنوان گام نخست امكان سنجی توسعه بوم گردي

ي اجتماعی و اقتصادي جامعه هدف و منطقه مورد مطالعه در گام دوم از جمله موارد ها صتهدید شاخ-و فرصت

ضرورت دارند. لذا این پژوهش آن  وسعه پایدارو ت عشایري براي توسعه صنعت گردشگريرود که ه شمار میب میمه

هاي عشایري در دهستان وردشت شهرستان کمپیابی مناطق مستعد احداث اکوبا هدف اصلی امكان سنجی و مكان

 سمیرم انجام شده است.

 محدوده مورد مطالعه

هاي زاگرس و در فاصله تقریباً مساوي از دو قله معروف زاگرس )زردکوه و دنا(  منطقه وردشت در شرق رشته کوه

درجه و  07ي جغرافیایی ها دقیقه شرقی و عرض73درجه و  57دقیقه تا  ..درجه و  57هاي جغرافیایی  و بین طول
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متر  3577(. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 7دقیقه شمالی قرار گرفته است )شكل 03درجه و  07دقیقه تا  55

شرقی به  (. وردشت دشتی وسیع و بكر بوده و از شمال7:7007، باشد )قرخلو کیلومتر مربع می 5/7070و وسعت آن 

کیلومتر( و از شمال غربی و غرب به شهرستان 07به شهرستان دهاقان )کیلومتر( از شرق 07شهرستان شهرضا)

کیلومتر( منتهی 37کیلومتر( استان چهار محال وبختیاري و از جنوب به بخش مرکزي سمیرم )07بروجن)

 (.7035، شود)شهرداري سمیرم می

 

 
 گان( : نگارندمنبع) موقعیت منطقه مورد مطالعه و روستاهای واقع در آن 1شکل 
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ترکیبی از ، ها هاشد. شیوه گردآوري دادب میتحلیلی -توصیفی، پژوهش حاضر ماهیت کاربردي دارد و به لحاظ روش

نامه نیز براي شناسایی پرسش 77سنجی و  نامه براي امكانپرسش 35باشد. بر این اساس نوع پیمایشی و اسنادي می

ضعف و -فهرستی از نقاط قوت SWOTجی با تكنیک ترین مكان به کار گرفته شد. براي پتانسیل سنمناسب

وزن هریک از نقاط مؤثر داخلی و ، تهدید شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه بر اساس طیف لیكرت-فرصت

خارجی مشخص شد و بر این اساس راهبرد منطقه براي توسعه اکوکمپ عشایري در دهستان وردشت تعیین گردید. 

استفاده  GISدر محیط  AHPن مكان هاي توسعه اکوکمپ هاي عشایري از تكنیک تری مناسب در ادامه براي انتخاب

ي  ها براساس نظر کارشناسان با مقایسه شد. در این روش ابتدا معیارها و زیر معیارها تعریف شدند. سپس وزن آن

و نرخ ناسازگاري محاسبه شد. به دست آمد  Expert Choiceافزار  زوجی هر کدام از معیارها و زیر معیارها در نرم

شدند و براساس آن مكان هاي مناسب و مستعد توسعه اکوکمپ عشایري  GISها وارد محیط  در انتها هم وزن

 بندي شدند. رتبه

 تایج مبتنی بر دستاوردهای پژوهشین

 جهت ایجاد اکوکمپ SWOTی حاصل از تحلیل ها ه. یافت-الف

 عوامل داخلی -

شود به این معنا که چه ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی در منطقه مورد مطالعه پرداخته می در ابتدا به شناسایی و

: 7033، )ابراهیم زاده و همكاران هاي مساعد یا بازدارنده دارد ریزي زمینه هایی که در دستیابی به اهداف برنامه جنبه

هاي عشایري در دهستان وردشت در  وکمپنقاط قوت و ضعف مؤثر بر توسعه اک، ي پژوهشها ه(. بر اساس یافت775

 . اند هارایه شد 7اجتماعی و ساختاري و نهادي در جدول  -فرهنگی، اقتصادي، محیطی ابعاد زیست

 در منطقه مورد مطالعه بوم گردیعوامل داخلی مؤثر بر  سماتری: 1جدول 

 ها ضعف ها قوت ها شاخص

طی
حی

ت م
یس

ز
 

7S چشم انداز طبیعی 

3S قهآب و هواي منط 

0S محیط آرام و دور از هیاهوي شهرها 

.S حیات وحش منحصر به فرد منطقه 

5S وجود سد قره قاچ 

0S وجود تاالب طبیعی خان وردشت 

0S چشمه شاه آلمالوق 

3S غار شاه آباد 

7W توزیع ناموزون فصلی گردشگران 

3W ناشناخته بودن و عدم معرفی منطقه 

0W آنها در نحوه برخورد با  و عدم آموزش عدم آشنایی مردم منطقه

 گردشگران

.W منطقه عدم آشنایی گردشگر با فرهنگ و آیین اعتقادي مردم 

عی
ما

جت
ا

- گی
رهن

ف
 

3S وجود آداب و رسوم و فرهنگ سنتی و محلی 

77S وجود صنایع دستی و محصوالت محلی 

 

دي
صا

اقت
 

77S گذاري در بخش بوم گردي استعداد الزم جهت سرمایه 

73S دامی و غذایی محلی تنوع محصوالت 

70S اثرات مثبت گردشگري در توسعه دهستان 

5W گذاري به دلیل ترس از شكست عدم سرمایه 

0W هاي مختلف گردشگري ها و پتانسیل عدم استفاده از توان 

ي
هاد

ن
 

7.S ن ساز و کارهاي مناسب در جهت توسعه تری اعتقاد مسؤلین به درآمدزایی به عنوان یكی از مهم

 یريجامعه عشا
0W گذاري دولتی در زیر  و سرمایه ریزي هعدم وجود برنام

 هاي منطقه ساخت

3W نبود امكانات تبلیغاتی گردشگري 

3W عدم دسترسی آسان به نیروهاي متخصص 

77W نبود تسهیالت و امكانات درمانی و بهداشتی 

77W ها ها و جاده وضعیت نامطلوب برخی راه 

73W ر منطقهکمبود تسهیالت اقامتی رفاهی د 
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هاي عشایري طبق نظر کارشناسان در دهستان وردشت  اکوکمپ ماتریس تحلیل الگوي راهبردي توسعهدر ادامه 

 (.3تشكیل گردید )جدول
 های عشایری با توجه به نقاط قوت و ضعف در دهستان وردشت اکوکمپ ماتریس تحلیل الگوی راهبردی توسعه: 2جدول 

 نظر کارشناسان سوات

ضریب  ضریب اولیه

 ثانویه

رت

 به

 امتیاز

لی
اخ

ل د
وام

ع
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ها قوت

7S 777 703/7 0 300/7 

3S 773 737/7 . 03./7 

0S 30 70./7 0 333/7 

.S 05 753/7 7 753/7 

5S 33 703/7 0 30./7 

0S 30 700/7 3 703/7 

0S 37 703/7 0 370/7 

3S 00 707/7 3 733/7 

3S 30 700/7 0 333/7 

77S 03 703/7 3 73./7 

77S 33 707/7 0 37/7 

73S 33 707/7 0 37/7 

70S 33 700/7 0 373/7 

7.S 37 707/7 0 370/7 

 30/3  7 7350 مجموع

 

 

 

 

 

 

 ها ضعف

7W 33 700/7 3 75./7 

3W 30 73./7 0 353/7 

0W 33 730/7 0 307/7 

.W 30 733/7 0 3.0/7 

5W 777 733/7 0 30./7 

0W 35 73./7 0 353/7 

0W 33 73./7 0 353/7 

3W 30 730/7 0 353/7 

3W 30 733/7 0 3.0/7 

77W 33 737/7 0 3.0/7 

77W 30 733/7 0 3.0/7 

73W 37 703/7 3 753/7 

 53/3  7 7707 مجموع

توان گفت که در تحلیل  بنابراین می، بیشتر است 5/3از  به دلیل این که جمع امتیاز نهایی در ماتریس عوامل داخلی

اشند. با توجه به ب میهاي عشایري در دهستان وردشت نقاط قوت غالب  عوامل داخلی مؤثر بر توسعه اکوکمپ

عدم ، و مهمترین نقطه ضعف منطقه 7/.33مهمترین نقطه قوت منطقه شاخص آب و هواي منطقه با امتیاز  3جدول 

 باشد. می 3.0/7به دلیل ترس از شكست با امتیاز  گذاري سرمایه

 عوامل خارجی 

و تهدیدهاي توسعه بوم گردي در منطقه مورد مطالعه ارایه شده است و در  ها تدر ادامه ارزیابی کارشناسان از فرص

باشد. نقاط  نظر میهاي مساعد یا بازدارنده دارند مد  ریزي زمینه هایی که در دستیابی به اهداف برنامه این مرحله جنبه
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، محیطی هاي عشایري در دهستان وردشت در قالب عوامل زیست  فرصت و تهدید مؤثر بر توسعه اکوکمپ

 :اند همورد ارزیابی قرار گرفت 0فرهنگی و اجتماعی و ساختاري و نهادي به شرح جدول ، اقتصادي
 مورد مطالعه در منطقهعوامل مؤثر خارجی بر گردشگری  یسماتر: 3جدول 

 تهدید فرصت ها شاخص

ت 
یس

ز

طی
حی

م
 

7O 7 حفاظت از محیط زیستT هاي زیست محیطی ناشی از گردشگري تأثیرات منفی و آلودگی 

3T ي گیاهی و جانوري منطقهها هنابودي تدریجی گون 

عی
ما

جت
ا

-
گی

رهن
ف

 

3O ایجاد امكان آشنائی جامعه عشایر با نحوه زندگی مردمان دیگر 

0O حوزه دید مردم ایجاد وسعت نظر و بسط 

.O  ایجاد امكان انتقال ارزش هاي فرهنگی مثبت به سایر مردمان 

5O ي محلیها تاحیاي سن 

0O توسعه تسهیالت فرهنگی در دهستان وردشت 

0O حفظ میراث فرهنگی و تاریخی جامعه عشایر 

0T ي فرهنگی به جامعه عشایر ها يانتقال ناهنجار 

.T ادات و رسومات مردم منطقهتبلیغات نادرست از فرهنگ و اعتق 

دي
صا

اقت
 

3O سودآوري و جاري شدن سرمایه و درآمد به مردم عشایر 

3O ي شغلی براي مردم عشایرها هبه وجود آمدن زمین 

77O هاي اقتصادي ایجاد تنوع در فعالیت 
 

5T عدم سرمایه گذاري به دلیل ترس از شكست 

0T عدم تخصیص بودجه کافی به بخش گردشگري دهستان 

0T فقدان یا کمبود امنیت سرمایه گذاري در بخش گردشگري 

ي
هاد

ن
 

3O 3 استعداد الزم جهت سرمایه گذاريT وجود مقررات دست و پا گیر و امكان کاهش رقبت به سرمایه گذاري در بخش گردشگري 

ي عوامل هاي عشایري طبق نظر کارشناسان برانیز ماتریس تحلیل الگوي راهبردي توسعه اکوکمپ .در جدول 

 خارجی محاسبه گردید.
 و تهدیدها در دهستان وردشت ها تهای عشایری با توجه به فرص اکوکمپ توسعه ماتریس تحلیل الگوی راهبردی: 4جدول 

  نظر کارشناسان سوات

ضریب  ضریب اولیه

 ثانویه

 امتیاز رتبه

جی
خار

ل 
وام

ع
 

 

 

 

 

 

 

 ها فرصت

7O 30 733/7 3 703/7 

3O 30 730/7 3 703/7 

0O 33 733/7 3 70./7 

.O 30 730/7 3 703/7 

5O 35 733/7 3 700/7 

0O 770 733/7 3 700/7 

0O 773 733/7 0 33./7 

3O 30 73./7 0 333/7 

3O 30 73./7 0 333/7 

77O 30 73./7 0 333/7 

77O 35 733/7 3 700/7 

 30/0  7 7707 مجموع

 

 

 

 

 تهدیدها

7T 33 733/7 0 03./7 

3T 37 707/7 . 5.3/7 

0T 00 777/7 3 337/7 

.T 33 733/7 0 03./7 

5T 30 730/7 0 003/7 

0T 37 707/7 . 537/7 

0T 30 730/7 0 003/7 

3T 37 770/7 3 30./7 

 0/.7  7 037 مجموع

 .7035، پژوهشهاي  منبع: یافته
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توان گفت که در تحلیل  بنابراین می، بیشتر است 5/3ی در ماتریس عوامل خارجی از به دلیل این که جمع امتیاز نهای

هاي عشایري در دهستان وردشت نقاط فرصت بیشتر از نقاط تهدید است.  عوامل خارجی مؤثر بر توسعه اکوکمپ

 7/.33مهمترین نقطه فرصت منطقه توسعه تسهیالت فرهنگی دهستان وردشت با امتیاز  .با توجه به جدول 

باشد.  می 5.3/7هاي گیاهی و جانوري منطقه با امتیاز  باشد. همچنین مهمترین تهدید منطقه نابودي تدریجی گونه می

 دهد.نشان می SWOTنمودار بررسی تطبیقی را بر اساس تحلیل  3شكل 

 
 های عشایری در دهستان وردشتها وتهدیدهای توسعه اکوکمپ  فرصت، ها ضعف، ها از قوت SWOT: نمودار بررسی تطبیقی 2شکل 

 SWOT های اجرایی ها و اولویت ماتریس استراتژی

گردد. در صورتی که امتیاز براي تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ابزاري به نام ماتریس استفاده می

ی خواهد داشت. و جدول و موقعیت تدافع 0باشد سازمان در خانه  5/3عوامل داخلی و خارجی هر دو کمتر از 

و موقعیت تهاجمی خواهد بود و اگر  3باشد سازمان در خانه  5/3چه نمرات هر دو ماتریس نمرات باالتر از   چنان

باشد سازمان در موقعیت  5/3و نمره ماتریس عوامل خارجی کمتر از  5/3نمره ماتریس عوامل داخلی بیشتر از 

، نژاد و همكاران گیرد)حاجی کارانه قرار می سازمان در موقعیت محافظهرقابتی قرار دارد و اگر امتیاز برعكس باشد 

7033 :35.) 

و ماتریس  0/0.گردد نمره ماتریس عوامل خارجی در این پژوهش برابر با  مشاهده می 5همانطور که در جدول 

 کند. برابري می بیشتر هستند. بنابراین با راهبرد تهاجمی 5/3است که هر دو از  07/3عوامل داخلی برابر با 
 : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی5جدول 

 

نمره نهایی ارزیابی عوامل 

خارجی
 

(E
F

E
)

 

 

. 

.0/0 

5/3 

7 

 (IFE)نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی

.                07/3     5/3                       7 

 (7کارانه) محافظه  (3تهاجمی)

 

 (0عی)تداف (.رقابتی)

 . مکان یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ های عشایری در دهستان وردشت-ب

یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ عشایري در دهستان وردشت از روش سلسله مراتبی تحلیلی و  به منظور مكان

و استفاده از  هاي عشایري متعددند یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ دهی ساده استفاده شد. معیارهاي مكان وزن

میزان ، دقت سنجش معیار، مقیاس، یابی میسر نیست. از این رو معیارها با توجه به هدف هاي مكان همه آنها در مدل

(. لذا با 00:7033، شوند)فالح تعیین و انتخاب می، کافی بودن و در دسترس بودن اطالعات، تأثیرگذاري و اهمیت

0
1
2
3
4
 قوت ها

 ضعف ها 

 فرصت ها

 تهدیدها
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هاي اطالعاتی موجود در این مطالعه از معیارهاي زیر  یابی و الیه در مكانتوجه به پارامترهاي مؤثر و شناخته شده 

 (.0استفاده شده است)شكل

 
 : درخت سلسله مراتب مکان یابی مناطق مستعد توسعه اکوکمپ های عشایری در دهستان وردشت3شکل 

 های اطالعاتی براساس اهمیت معیارها دهی الیه امتیاز و وزن

بی تحلیل عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح باالتر به صورت زوجی در فرآیند سلسله مرات

وزن ، هاي نسبی نامند. سپس با تلفیق وزن ها را وزن نسبی می گردد. این وزن ها محاسبه می مقایسه شده و وزن آن

ماتریس  0و  0داول (. در ج7033:3، نامیم)فرجی سبكبار گردد که آن را وزن مطلق می نهایی هر گزینه مشخص می

 ها آورده شده است.مقایسات زوجی براي معیارها و الیه
 اصلی معیارهای زوجی : ماتریس مقایسه6جدول 

 معیارها اجتماعی اقتصادي زیست محیطی

 اجتماعی  7/. 3/7

 اقتصادي .  3/7

 زیست محیطی . 3 

 هاي پژوهش منبع: یافته

 تحلیل سلسله مراتبی برای مکان یابی اکوکمپ های عشایری ها در فرآیند : مقایسه زوجی الیه7جدول 

 معیارها طبقات ارتفاعی درصد شیب ها هچشم هاي ارتباطی راه رفاهی-مراکز خدماتی سكونتگاه روستایی کاربري اراضی

 طبقات ارتفاعی  7 3/7 3/7 3/7 3/7 7/.

 درصد شیب 7  3 3 3 3 7/.

 ها هچشم 3 3/7  7/. 0/7 0/7 3/7

 هاي ارتباطی راه 3 . .  0 5 7/.

 رفاهی-مراکز خدماتی 3 3 0 0  3 5/7

 سكونتگاه روستایی 3 3 0 5/7 3/7  3/7

 کاربري اراضی . . 3 . 5 3 

 هاي پژوهش منبع: یافته

 وزن زیرمعیارهاي مورد بررسی و تعیین وزن نرمال براي هر زیرمعیار

ة خود در تعیین مكان بهینة ایجاد اکوکمپ عشایري سهیم هستند و در نوب هرکدام از زیرمعیارهاي مورد بررسی نیز به 

پس از مقایسة زوجی و شناسایی میزان ، در این پژوهش، باشند؛ بنابراین داراي میزان اثرگذاري متفاوتی می، عین حال

یل سلسله مراتبی وزن اولیة مربوط به هریک از آنها محاسبه شد و در مرحلة آخر فرآیند تحل، اثرگذاري زیرمعیارها
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وزن نهایی هر زیرمعیار براي ، با ضرب وزن معیارها در وزن اولیة هریک از زیرمعیارهاي مربوط به صورت جداگانه

 گردد. مشاهده می 3دست آمد که در جدول  استفاده در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی به
 مقایسه زوجیو ماتریس  AHP: محاسبه وزن معیارها با استفاده از مدل 8جدول 

 معیارها وزن زیرمعیار وزن وزن 

 اقتصادي 073/7 هاي ارتباطی راه 073/7 073/7

 اجتماعی 700/7 مراکز خدماتی رفاهی 000/7 730/7

 سكونتگاه روستایی 000/7 757/7

  ارتفاع 700/7 7.0/7

075/7 

 

 شیب 700/7 7.0/7 زیست محیطی

 ها چشمه 7/.7. 3.3/7

 کاربري اراضی 0/7.. 300/7

 هاي پژوهش منبع: یافته

 نرخ ناسازگاری

اي قابل قبول هستند و  ها و مقادیر مقایسه سازگاري پاسخ، باشد 7/7تجربه ثابت کرده هر گاه نرخ سازگاري کمتر از

رها در باید مقایسات دوباره انجام شود. نرخ سازگاري براي معیارها و زیر معیا، باشد 7/7چنانچه این نرخ بیش از 

 است که میزان آن قابل قبول است. 7/.7این پژوهش 
 : محاسبه نرخ ناسازگاری9جدول 

 سكونتگاه کاربري اراضی

 روستایی

 ها کاربري طبقات ارتفاعی درصد شیب هاي سطحی آب هاي ارتباطی راه مراکز خدماتی رفاهی

 وزن 7.0/7 7.0/7 3.3/7 073/7 757/7 730/7 300/7

7./7 CR 

 هاي پژوهش افتهمنبع: ی

هاي مورد  ابتدا الیه یابی ایجاد اکوکمپ عشایري در یابی بهینه با توجه به استاندارهاي موجود در زمینه مكان جهت مكان

نظر استاندارد شدند و سپس با توجه به نظر کارشناسان اهمیت نسبی هر الیه تعیین و به کمک کمک توابع ریاضی در 

 (..هاي مورد نظر صورت پذیرفت و مناطق مطلوب مشخص گردید )شكل  تحلیل Arc GIS10.2افزار  نرم
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 ها ی ارزش گذاری حریمها هنقش :4شکل 
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بندي شد. که شامل پنج طبقه  طبقه کالس 5ها را با توجه به وزن به دست آمده به  همه آن، ها پس از ایجاد نقشه

شد و با  Arc GISافزار  ها وارد نرم س از این الیهخیلی مناسب است. پ، مناسب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف

ها مناطق مطلوب براي احداث اکوکمپ شناسایی گردید دهی شد. پس از تلفیق الیه وزن Weighted Overlayدستور 

 (.5)شكل 

 
 گذاری نهایی برای ایجاد اکوکمپ عشایری در دهستان وردشت : نقشه ارزش5شکل 

علی ، کاسنگان سفلی، حسین آباد، گردنه خاکی، ورق، روستاهاي تنگ دوئی، شتروستاي دهستان ورد 707از بین 

، دولت قرین علیا، صادق آباد، جالل آباد، مالقلی، نصرت آباد، فتح آباد، کنده قبرستان، حیدر آباد، کاکا آباد علیا، آباد

گل کن ، گل کن سفلی، قاپاقلو ،مزرعه سورد، دیزیجان، شوره چمن، حاجی آباد، نرمه، سولک، دره، دزبان، هفتجان

 مزرعه میل و رباط را مطلوبیت مناسب جهت ایجاد اکوکمپ را دارند. ، علیا

 دهد.هاي عشایري قرار دارند را نشان میهاي مناسب جهت احداث اکوکمپنیز روستاهایی را که در مكان 0شكل 

 
 : نقشه پراکنش روستاهای مناسب جهت احداث اکوکمپ6شکل 
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گردشگري صنعتی است که داراي مزایاي فراوان و گوناگون بوده و توسعه آن نیازمند شناخت جامع از پتانسیل هاي 

باشد. یكی از راهكارهاي توسعه پایدار صنعت بوم  اجتماعی و فرهنگی هر منطقه می، اقتصادي، زیست محیطی

یكی از ارکان  ها ته پتانسیل بوم گردي دارند. در همین راستا زیرساخمناطقی است ک چه بیشتر شناسایی هر ، گردي

ها هستند. اکوکمپ  تأسسیات اقامتی اکوکمپ ها تاساسی فعالیت گردشگري به شمار می آیند. یكی از این زیرساخ

و  شود. مانند هر خدمات ور می کنند که انسان بخشی از طبیعت است و در آن غوطه را محل سكونتی معرفی می

فضایی نقش مهمی در توسعه بوم گردي دارد. این -ها بر مبناي معیارهاي علمی زیرساخت دیگري جانمایی اکوکمپ

( 3ي عشایري و ها ه( امكان سنجی توسعه بوم گردي در سكونتگا7پژوهش در راستاي تامین دو هدف اصلی؛ 

 نجام شد.جانمایی فضایی اکوکمپ هاي عشایري در دهستان وردشت شهرستان سمیرم ا

استراتژي توسعه در بوم گردي در محدوده مورد مطالعه ، ي پژوهش و با توجه به هدف اول پژوهشها هبر اساس یافت

، نهادي-کالبدي، اقتصادي، فرهنگی-اجتماعی، با توجه به نقاط قوت و ضعف معیارهاي اکولوژیكی و زیست محیطی

ي موجود براي ها تاید نقاط قوت را افزایش داد و از فرصراهبرد تهاجمی است و در راستاي اجراي این راهبرد ب

 توسعه بوم گردي بهره برد. 

هاي  معیار ویژگی، در راستاي دستیابی یه هدف دوم و بر اساس امتیاز حاصل از ارزش گذاري معیارها توسط نخبگان

ماعی در رتبه سوم اهمیت قرار معیار اقتصادي در رتبه دوم و معیار اجت، اکولوژیكی و زیست محیطی بیشترین امتیاز

 است. هاي ارتباطی باالترین امتیاز را کسب کرده شاخص راه، . همچنین در بین زیرمعیارهااند هگرفت

فاصله ، ها فاصله از چشمه، ارتفاع، ي حاصل از جانمایی اکوکمپ هاي عشایري بر اساس زیر معیارهاي شیبها هیافت

هاي ارتباطی و کاربري اراضی نشان داد: در مجموع بر اساس مدل تحلیلی  اهفاصله از ر، هاي روستایی از سكونتگاه

مناسبترین مكان ها براي احداث اکوکمپ هاي عشایري در دهستان وردشت روستاهاي ، AHPاتخاذ شده با تكنیک 

فتح ، ه قبرستانکند، حیدر آباد، کاکا آباد علیا، علی آباد، کاسنگان سفلی، حسین آباد، گردنه خاکی، ورق، تنگ دوئی

، حاجی آباد، نرمه، سولک، دره، دزبان، هفتجان، دولت قرین علیا، صادق آباد، جالل آباد، مالقلی، نصرت آباد، آباد

 اشند.ب میمزرعه میل و رباط ، گل کن علیا، گل کن سفلی، قاپاقلو، مزرعه سورد، دیزیجان، شوره چمن

 منابع
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